اﺳﺎﺋﻠﻢ ﺳﯿﮑﺮ رﺳﻮرس ﺳﯿﻦٹر ﭘﯿﺮ-ﺟﻤﻊﮦ ﺻﺒﺢ  10ﺑﺞے سے ﺷﺎم  5ﺑﺞے
ﺗﮏ آف ﺳﺎئٹ ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻣﺪد کے ﻟﺊے ﺑﺮاﮦ مﮦرﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎل
ﮐﺮیں 0393266066۔
آپ ﭘﯿﺮ،ﻣﻨﮕﻞ اور ﺟﻤﻌﺮات ﮐﻮ )ﺻﺒﺢ  - 10ﺷﺎم  4ﺑﺞے( ﻓﻮٹﺳﮑﺮے ﻣﯽں
واﻗﻊ ﻣﺮﮐﺰ بھی ﺟﺎ ﺳﮑﺖے ﮦیں ﻟﯿﮑﻦ ان دﻧﻮں ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے آنے سے ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ﮐﺎل ﮐﺮیں)ذﯾﻞ ﻣﯽں
ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮیں(۔
ﮦﻣﺎرا دﻓﺘﺮ ﺑﺪھ اور ﺟﻤﻊﮦ ﮐﻮ ﺑﻨﺪ رﮦﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻣﺪد کے ﻟﺊے
ﺑﺮاﮦ مﮦرﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎل ﮐﺮیں 0393266066۔
___________________________________________
اﮔﺮ آپ کے ﭘﺎس ﻧﻤﺒﺮ نﮦیں ﮦیں ﺗﺐ بھی ﮦم آپ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔  ASRCآپ ﮐﯽ ﮐﯿﺲے ﻣﺪد ﮐﺮ
ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮنے کے ﻟﺊے  6066 9326 03ﭘﯿﺮ-ﺟﻤﻊﮦ( ﺻﺒﺢ 10ﺑﺞے سے  -ﺷﺎم  5ﺑﺞے کے درﻣﯿﺎن ﮐﺎل
ﮐﺮیں۔
ﮐﺎل ﮐﺮنے واﻟﻮں ﮐﯽ بڑی ﺗﻌﺪاد ﮐﯽ وجﮦ سے ASRC ،اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽﮦ ﺗﮏ پﮦﻧﭽﻦے ﻣﯽں ﮦو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ تھوڑا وﻗﺖ
ﻟﮓے۔ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ﮐﻮﺷﺶ ﺟﺎری رکھیں۔ اﮔﺮ آپ پھر بھی نﮦیں پﮦﻧﭻ ﭘﺎ رﮨﮯ ﮦیں ،ﺗﻮ رﮐﯽں اور ﺑﻌﺪ ﻣﯽں
دوﺑﺎرﮦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮیں۔ ﺻﺒﺢ  10:00ﺑﺞے ﺟﺐ ﻻﺋﻨﯽں پﮦلے کھﻟﺘﯽ ﮦیں ،دن کے آﺧﺮی ﺣﺺﮦ ﻣﯽں ﮐﺎل ﮐﺮﻧﺎ
بﮦﺗﺮ ﮦو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔

 ASRCﺧﺪﻣﺎت آپ ﮐﯽ ﻣﺪد کے ﻟﺊے ﺟﺎری ﮨﮯ
ﻓﻮڈ ﺑﯿﻨﮏ
اﮔﺮ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل آپ  ASRCکے رﮐﻦ ﮦیں ،ﻓﻮڈ ﺑﯿﻨﮏ کے اﺳﺘﻌﻤﺎل کے اﮦل ﮦیں اور گھر ﭘﺮ کھانے ﺗﺮﺳﯿﻞ
ﮐﺮانے ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ٍﺗﻮ ،ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ﮐﺎل ﮐﺮیں  9549 8537 03ﯾﺎ ای ﻣﯿﻞ ﮐﺮیں
 .foodbankbookings@asrc.org.auکھاﻧﺎ ﭘﻮرے ﮦﻓﺖے پﮦﻧﭽﺎﯾﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ۔
کھاﻧﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے سے ﻣﺘﻌﻠﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﻟﺊے ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ﮐﺎل ﮐﺮیں 0393266066اور ﮦم آپ ﮐﯽ ﻣﺪد
ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻓﻮٹﺳﮑﺮے ﻣﯽں  ASRCﻓﻮڈ ﺑﯿﻨﮏ ﭘﯿﺮ ،ﻣﻨﮕﻞ اور ﺟﻤﻌﺮات ﮐﻮ ان اوﻗﺎت ﻣﯽں کھﻻ رﮦﺗﺎ ﮨﮯ:
● ﺻﺒﺢ  11ﺑﺞے سے دوپﮦر  12:30ﺑﺞے ﺗﮏ
●  1ﺑﺞے 3:30 -ﺑﺞے
کھاﻧﺎ
ٹﯾﮏ اوے ﻣﯿﻠﺲ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل دﺳﺘﯿﺎب نﮦیں ﮨﮯ۔
ﮦﯾﻠﺖھ ﮐﯿﺌﺮ
ﮐﺎم ﮐﺮنے والے ﮦﯾﻠﺖھ ﮐﻠﯿﻨﮏ کے اوﻗﺎت ﻣﯽں ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺮ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اورﻣﺎدی ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻼﻗﺎت کے ﻟﺊےﺻﺒﺢ 10ﺑﺞے
اور ﺷﺎم  4ﺑﺞے کے درﻣﯿﺎن درج ذﯾﻞ اﯾﺎم ﮐﻮ کھﻟﺖے ﮦیں:
ﺳﺘﻤﺒﺮ
● ﭘﯿﺮ  ، ١۴ﻣﻨﮕﻞ  ، ١۵ﺟﻤﻌﺮات  ١٧ﺳﺘﻤﺒﺮ
● ﭘﯿﺮ  ، ٢٨ﻣﻨﮕﻞ  ٢٩ﺳﺘﻤﺒﺮ
اﮐﺘﻮﺑﺮ

● ﺟﻤﻌﺮات ﯾﮑﻢ اﮐﺘﻮﺑﺮ
● ﭘﯿﺮ  ،١٢ﻣﻨﮕﻞ  ،١٣ﺟﻤﻌﺮات  ١۵اﮐﺘﻮﺑﺮ
● ﭘﯿﺮ  ،٢۶ﻣﻨﮕﻞ  ،٢٧ﺟﻤﻌﺮات  ٢٩اﮐﺘﻮﺑﺮ
دﯾﮕﺮ اﯾﺎم ﻣﯽں ﻣﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے آپ ﺻﺒﺢ  10ﺑﺞے اور ﺷﺎم  4ﺑﺞے کے درﻣﯿﺎن )ﭘﯿﺮ  -ﺟﻤﻊﮦ( ﮦﯾﻠﺖھ
ﮐﻠﯿﻨﮏ   92749898 03ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں ﯾﺎ ای ﻣﯿﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں health@asrc.org.au
اﮔﺮ ﮐﻮوڈ 19-ﻋﻼﻣﺎت کے ﺳﺎتھ آپ اچھا ﻣﺤﺴﻮس نﮦیں ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦیں ،ﺗﻮ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ﺳﺮﮐﺎری ﺟﺎﻧﭻ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽں
سے ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﺟﮓﮦ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮاﺋﯽں۔ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﻟﺊے یﮦاں ﮐﻠﮏ ﮐﺮیں  ﯾﺎ وزٹ ﮐﺮیں

 https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-testedﺟﺎﻧﭻ ﮦر اﯾﮏ کے ﻟﺊے ﻣﻔﺖ ﮨﮯ )  DHHSرﮦﻧﻤﺎ ﺧﻄﻮط
ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮیں یﮦاں(۔ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم اﭘﻦے ﺳﺎتھ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرڈ ﻻﺋﯽں۔
اﮔﺮ ﻃﺒﯽ ﮦﻧﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮦو ﺗﻮ ﺳﯿﺪﮬﮯ اﭘﻦے ﻗﺮﯾﺒﯽ ﺳﺮﮐﺎری ﮦﺳﭙﺘﺎل کے ﮦﻧﮕﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐﮦ ﻣﯽں ﺟﺎﺋﯽں ﯾﺎ اﯾﻤﺒﻮﻟﻨﺶ
ﮐﻮ  000ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮیں۔ وکٹورﯾﺎ ﻣﯽں ﭘﻨﺎﮦ ﺗﻼش ﮐﺮنے واﻟﻮں کے ﻟﺊے ﮦﻧﮕﺎﻣﯽ اﯾﻤﺒﻮﻟﻨﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﺖ ﻣﯽں
دﺳﺘﯿﺎب ﮦیں۔
ﮦاؤﺳﻨﮓ
اﮔﺮ آپ بے گھر ﮦیں ﯾﺎ بے گھر ﮦونے ﮐﺎ ﺧﻄﺮﮦ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم  6066 9326 03ﭘﺮ ﺻﺒﺢ  10سے ﺷﺎم 5
ﺑﺞے )ﭘﯿﺮ  -ﺟﻤﻊﮦ( ﺗﮏ ﮐﺎل ﮐﺮیں اور  ASRCﮐﯿﺲ ورﮐﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف سے واﭘﺲ ﮐﺎل ﮐﺮنے ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ۔
اﻣﺪادی ﺳﺎﻣﺎن اور دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺿﺮورﯾﺎت
اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﺳﺮﮐﺎری ٹراﻧﺴﭙﻮرٹ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮنے ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮦو ﮦم ﻣﯿﮑﯽ کے ذرﯾﻊﮦ آپ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮ ﭘﺎﺋﯽں گے۔
ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ای ﻣﯿﻞ ﮐﺮیں  material_aid@asrc.org.auﯾﺎ  6066 9326 03ﭘﺮ ﺻﺒﺢ  10سے ﺷﺎم  5کے
درﻣﯿﺎن )ﭘﯿﺮ -ﺟﻤﻊﮦ( ﮐﺎل ﮐﺮیں اور  ASRCﮐﯿﺲ ورﮐﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف سے آپ کے ﻟﺊے ﮐﺎل ﺑﯿﮏ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے
ﮔﺎ۔
اﮔﺮ آپ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭻﮦ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﮦم ﻧﯿﭙﯿﺰ کے ذرﯾﻊﮦ آپ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ای ﻣﯿﻞ ﮐﺮیں
 material_aid@asrc.org.auﯾﺎ  6066 9326 03ﭘﺮ ﺻﺒﺢ  10سے ﺷﺎم  5کے درﻣﯿﺎن )ﭘﯿﺮ -ﺟﻤﻊﮦ( ﮐﺎل
ﮐﺮیں اور  ASRCﮐﯿﺲ ورﮐﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف سے آپ کے ﻟﺊے ﮐﺎل ﺑﯿﮏ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ۔

اﮔﺮ آپ ﮐﻮ دﯾﮕﺮ ﺿﺮورﯾﺎت کے ﻟﺊے اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯽں دﺷﻮاری ﭘﯿﺶ آ رﮦی ﮦو ،ﮦم ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ای
ﻣﯿﻞ ﮐﺮیں  6066 9326 03ﭘﺮ ﺻﺒﺢ  10سے ﺷﺎم  5کے درﻣﯿﺎن )ﭘﯿﺮ -ﺟﻤﻊﮦ( ﮐﺎل ﮐﺮیں اور  ASRCﮐﯿﺲ
ورﮐﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف سے آپ کے ﻟﺊے ﮐﺎل ﺑﯿﮏ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ۔

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد
 ASRCﮦﯾﻮﻣﻦ رائٹس ﻻء ﭘﺮوﮔﺮام اﯾﺲے ﭘﻨﺎﮦ ﺗﻼش ﮐﺮنے والے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﻔﺖ ﻣﯽں ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻼح اور ﻣﺪد دے
ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﺠﯽ وﮦﯾﮑﻞ ﮐﺎ ﺧﺮچ ﺑﺮداﺷﺖ نﮦیں ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ اور ﺳﺮﮐﺎری اﻣﺪاد والے ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻼح ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ
نﮦیں ﮨﮯ۔
 ASRCﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ٹﯾﻢ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﮦﻣﺎرے ﻓﻮٹﺳﮑﺮے ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮ دﺳﺘﯿﺎب نﮦیں ﮨﮯ۔ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ﻓﯽ اﻟﺤﺎل وﮦﯾﮑﻞ سے ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﯿﻠﺊے ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮ نﮦ آﺋﯽں۔ اﮔﺮ آپ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻼح کے ﻣﻮﺟﻮدﮦ ﮔﺎﮦک ﮦیں ﺗﻮ آپ ﮦﻣﯽں  9889 039274ﭘﺮ ﺻﺒﺢ

 -10:30دوپﮦر  2:00کے درﻣﯿﺎن ﻣﻨﮕﻞ  /ﺟﻤﻌﺮات /ﺟﻤﻊﮦ ﮐﻮ ﮐﺎل ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔

اﮔﺮ آپ ﻧﺊے ﮔﺎﮦک ﮦیں ﺗﻮ آپ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪد ﻓﻮن کے ذرﯾﻊﮦ  605 700 0478ﭘﺮ ﭘﯿﺮ اور ﺟﻤﻌﺮات ﺻﺒﺢ  10:30سے
دوپﮦر  12:00ﺗﮏ ﮐﺎل ﮐﺮتے ﮦوئے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﯽں ﻣﺪد
 ASRCﻣﻼزﻣﺘﯽ ﭘﺮوﮔﺮام ﺷﺨﺼﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻼﻗﺎت کے ﻟﺊے ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﺑﻨﺪ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ پھر بھی ﮐﺎم ﺗﻼش ﮐﺮنے
ﻣﯽں آپ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ آپ ﭘﺮوﮔﺮام کے ﻣﻮﺟﻮدﮦ رﮐﻦ ﮦیں ﺗﻮ آپ ﮦم سے ای ﻣﯿﻞ ،ﻓﻮن ﯾﺎ ﺳﻠﯿﮏ کے
ذرﯾﻊﮦ راﺑﻂﮦ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔ اﮔﺮ آپ  ASRCﻣﻼزﻣﺘﯽ ﭘﺮوﮔﺮام کے رﮐﻦ نﮦیں ﮦیں ﺗﻮ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم 9326 03
 6066ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮیں ﯾﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﻟﺊے یﮦاں ﮐﻠﮏ ﮐﺮیں۔
ﮐﯿﺲ ورک :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺗﻌﺎون اور رﯾﻔﺮﻟﺰ
اﮔﺮ آپ ﻧﺊے  ASRCﮦیں ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدﮦ رﮐﻦ ﮦیں ﺗﻮ آپ  ASRCﭘﺮ ﮐﯿﺲ ورﮐﺮ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں ﺟﻮ
آپ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاﮦم ﮐﺮے ﮔﺎ ،آپ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮے ﮔﺎ اور آپ ﮐﯽ ﻓﻼح وبﮦﺑﻮد ﮐﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ اور آپ ﮐﻮ ASRC
ﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت اور ﮐﻤﯿﻮنٹی ﻣﯽں ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺪﻣﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺘﺎئے ﮔﺎ۔

اس ﮐﯽ رﺳﺎﺋﯽ کے ﻟﺊے ﮦﻣﺎری ڈراپ ان ﺳﺮوس ﻓﯽ اﻟﺤﺎل دﺳﺘﯿﺎب نﮦیں ﮨﮯ۔ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم  6066 9326 03ﭘﺮ ﺻﺒﺢ
 11ﺑﺞے سے دوپﮦر  3ﺑﺞے کے درﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮ /ﻣﻨﮕﻞ  /ﺟﻤﻌﺮات /ﺟﻤﻊﮦ ﮐﻮ ﮐﺎل ﮐﺮیں اور  ASRCﮐﯿﺲ ورﮐﺮ آپ
کے ﻟﺊے واﭘﺲ اﯾﮏ ﮐﺎل ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ۔
ﺗﻌﻠﯿﻢ
 ASVETﭘﺮوﮔﺮام ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻼﻗﺎت کے ﻟﺊے ﺑﻨﺪ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اب بھی ﻓﻮن ﭘﺮ ﺻﻼح ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اور رﯾﻔﺮل ﻓﺮاﮦم ﮐﺮ رﮦا
ﮨﮯ۔ وﻗﺖ ﻟﯿﻦے کے ﻟﺊے )آپ کے ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺎ وﻗﺖ ﻓﻮن ﭘﺮ ﮦوﮔﺎ( ،ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم  9807 9274 03ﯾﺎ 9834 9274  03ﭘﺮ

ﺻﺒﺢ  10ﺑﺞے ﺗﺎ ﺷﺎم  5ﺑﺞے )ﭘﯿﺮ -ﺟﻤﻊﮦ( ﮐﺎل ﮐﺮیں۔
ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺣﻘﻮق وﮐﺎﻟﺘﯽ ﭘﺮوﮔﺮام )(DRAP

) (DRAPٹﯾﻢ ﻣﻠﮑﯽ اور ﻏﯿﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮔﺎﮦﮐﻮں ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮل کے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪد ﮐﺮنے کے ﻟﺊے دﺳﺘﯿﺎب ﮨﮯ۔ ﺑﺮاﮦ

ﮐﺮم ڈرﯾﭗ ﻓﻮن ) 9247 2667 04 (61+ﭘﺮ ﮦﻣﯽں واٹس اﯾﭗ ﮐﺮیں ﺗﺎکﮦ ﮦﻣﺎرے ﮐﯿﺲ ورﮐﺮز آپ سے راﺑﻂﮦ
ﮐﺮ ﺳﮑﯽں۔
______________________________________________________________________

ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺟﺲے ﮐﻮوڈ 19-کے ﻃﻮر ﭘﺮ بھی ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ؟
ﮐﻮوڈ 19-کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﻟﺊے ﺗﺮﺟﻢﮦ ﮐﺮدﮦ وزٹ ﮐﺮیں:
sbs.com.au/language/coronavirus
ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس )ﮐﻮوڈ (19-کے ﺑﺎرے ﻣﯽں-ﻋﻼﻣﺎت ،ﺳﻔﺮ اور اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ کے ﺟﻮکھم ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﮐﯿﺎ
ﮐﺮیں اس ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﻟﺊے وزٹ ﮐﺮیںdhhs.vic.gov/coronavirus :
اﮔﺮ ﮐﻮوڈ 19-ﻋﻼﻣﺎت کے ﺳﺎتھ آپ اچھا ﻣﺤﺴﻮس نﮦیں ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦیں ،ﺗﻮ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم ﺳﺮﮐﺎری ﺟﺎﻧﭻ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽں
سے ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﺟﮓﮦ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮاﺋﯽں۔ وزٹ ﮐﺮیں  .https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-testedﺟﺎﻧﭻ ﮦر
اﯾﮏ کے ﻟﺊے ﻣﻔﺖ ﮨﮯ۔۔ ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم اﭘﻦے ﺳﺎتھ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرڈ ﻻﺋﯽں۔

______________________________________________________________________

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺻﻔﺤﺎت
درج ذﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺻﻔﺤﺎت  ASRCوﯾﺐ ﺳﺎئٹ ﭘﺮ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﮯ
● ﺳﻤﺎﺟﯽ دوری اور آﺋﺴﻮﻟﯿﺸﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ یﮦاں۔
● ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس ﮦاٹ ﻻﺋﻦ اور آپ ﮐﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق یﮦاں۔
● اﮔﺮ آپ ﮐﯽ ﻧﻮﮐﺮی ﭼﻠﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮦم آپ ﮐﯽ ﮐﯿﺲے ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں یﮦاں۔
● دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰیں ﺟﺲ ﭘﺮ آپ ﻏﻮر ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮦیں یﮦاں۔

واﻟﺪﯾﻦ اور ﻧﮓﮦداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن کے ﻟﺊے ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻌﺐﮦ ﺗﻌﻠﯿﻢ اور ﺗﺮﺑﯿﺖ کے ذرﯾﻊﮦ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﮯ
وزٹ ﮐﺮیں education.vic.gov.au
● آن ﺳﺎئٹ ٹﯾﭽﻨﮓ ﭘﺮ واﭘﺲ ﻟﻮٹیں )ﺗﺮﺟﻢﮦ ﮐﺮدﮦ(
● ﻋﺎم ﺻﻼح )ﺗﺮﺟﻢﮦ ﮐﺮدﮦ( "اﭘﻦے ﺑﭻﮦ سے ﺑﺎت ﮐﺮتے ﮦوئے" اﭘﻨﯽ زﺑﺎن ﻣﯽں ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮیں"
● ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس )ﮐﻮوڈ (19-کے ﺑﺎرے ﻣﯽں اﭘﻦے ﺑﭽﻮں سے ﺑﺎت ﮐﺮنے ﮐﯽ آﺳﺎن رﮦﻧﻤﺎ ﺧﻄﻮط پڑھیں

